Necessites més informació?

938 370 966

El Rourell
- Província de Girona
Apte per a Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles formatius

Descripció:
La casa està situada en un entorn privilegiat, molt proper a la Zona volcànica de la
Garrotxa, al centre de la Vall d'en Bas, a 50 Km. de Girona y 130 Km. de Barcelona,
oferint-los una visió extraordinària de La Garrotxa.
Lloc idoni des d'on es podrà gaudir de la nostra comarca i realitzar les activitats
que més s'adaptin a les vostres necessitats. Podeu gaudir durant tot l'any de la
Natura, d'un ambient acollidor i de la magnífica gastronomia, saludable i natural
de la nostra comarca.
La casa està envoltada d'arbres, prats i camps de cultiu, situada al peu del
Puigsacalm, la muntanya més alta de La Garrotxa, des d'on hi ha unes vistes
magnífiques.
Servei de cuina, elaborada amb productes naturals i de qualitat, adaptada a les
necessitats de cada grup. Dieta equilibrada i amb productes de la nostra comarca.
Dietes especials (vegetariana, celíaca, etc). Cuina casolana de la de "sempre". Plats
típics de la comarca.
Les nostres instal·lacions estan perfectament adaptades per a persones amb
minusvalies.

Instal·lacions:
. 130 places.
. Casa de 800 m2 en una sola planta. Dividida en dos ales.
. Jocs de taula, TV, DVD, llenya, microones, nevera.
. No s'admeten animals.
. Calefacció central i 2 xemaneies.
. 10 dormitoris de 12 places i 2 de 4 places.
. Bateria de WC i dutxes a cada ala i bany complet dins de les habitacions de 4
places.
. 2 menjadors i dues aules, (1 en cada ala), per poder utilitzar-les com a espais
polivalents.
. Piscina gran (12 x 6 m.).
. Camp de fútbol de gespa i pista de bàsquet.
. Grans espais d'herba, prats i bosc per poder realitzar qualsevol activitat lúdica o
esportiva..
. La casa compleix estrictament totes les normatives vigents, tant en instal·lacions
com en seguretat.
. Documentació de la zona, bicicletes, passeig amb guía, etc.
. Habitació i WC adaptat per a minusvàlits.
. Molt ben comunicada i de fàcil accés asfaltat, a les afores del casc urbà i amb
senyalització.
. TV, video i DVD, amb un gran poxo a la entrada.

Activitats:
- Colònies i Treballs de síntesi de La Garrotxa i els seus volcans.
- Estades lúdiques, culturals i/o esportives.
- Tallers adaptats a les edats dels alumnes.
- Tallers i Activitats per adults (terapia del riure, paintball, etc)

- O activitats a mida:
. Excursions a peu pel Parce Natural i la comarca, senderisme.
. Visites guiades (Ruta del romànic, Modernisme d'Olot, Museus, Vía romana del
Capsacosta, Pobles medievals, Art -Escola Olotina-).
. Bici-carril (Vía Verda a pocs Km.. de la casa) i lloguer de Bicicletes.
. Rutes d'orientació
. Rutes i excursions a cavall, o Passejades en carros de cavalls per la Fajeda d'en
Jordà.
. Vols en globus.
. Tren turístic.
. Barranquisme i esports d'aventura....

Preus:
Segons temporada i activitats, informeu-vos!!

Tingues en compte
. Cal fer un pagament inicial (bestreta) del 30% per tal que la reserva sigui
definitiva.
. Les habitacions cal deixar-les abans de començar l'activitat del matí de l'últim dia
contractat.
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www.turismeescolar.cat
escolar@totturisme.cat

